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 چکیده

قرار  ریت تاثها نفر را تح ونیلیشده است که م لیتبد یمشکل بهداشت جهان کیبه  یقلب یینارسا :مقدمه

 نهیهزتحمیل  مارستان،یشدن مکرر در ب یمانند بستر یادیز بسیار فشاری این بیماری، امدهایداده است. پ

 یبرا کردیرو کیکند. یوارد م یدرمان ستمیو س مارانیبر ب یزندگ تیفیو کاهش ک ماریب ی بسیار باال بهها

است. در  ینی، مراقبت تسکنارسایی قلبیمانند مزمن  یها یماریمبتال به ب مارانیب یزندگ تیفیبهبود ک

بر جنبه  هیمبتال به سرطان، با تمرکز اول مارانیبه ب ینیمراقبت تسک قاتیاز تحق یبخش عمده ا ران،یا

و برای بیماران نارسایی  شود یانجام م ینیمراقبت تسک یو معنو یاجتماع یروان یو نه جنبه ها یکیزیف

مطالعه شکاف،  نیپرداختن به ا ی. برابر جنبه های مختلف هنوز وجود نداردقلبی برنامه مدونی با تمرکز 

حاضر به بررسی اثر مراقبت های تسکینی زودهنگام از راه دور بر کیفیت زندگی، وضعیت خلقی و تعداد 

 دفعات مراجعات اورژانسی در بیماران مبتال به نارسایی قلبی پرداخت. 

بیمار مبتال به نارسایی قلبی کالس دو و سه  50آزمایی بالینی تصادفی در این مطالعه کارمواد و روش ها: 

تصادفی  انجمن قلب نیویورک پس از بررسی از نطر معیار های ورود به پژوهش و از طریق روش بلوکه بندی

            : لهیهفته، به وس 6 یگروه مداخله، ط مارانیبدو گروه مداخله و کنترل تقسیم شده و وارد مطالعه شدند.  به

در نظر  یگروه یها تی( فعال2و  مارانیب ریو سا یتعامل با مرب تیبا قابل یهفته ا یآموزش یها ناری( وب1

روزانه در رابطه با موضوعات  یها امیپ افتیامل در( )شWhatsApp)واتس آپ رسانامیگرفته شده در پ

قدرت حل مشکل  تیتقو یبراکه  مارانیب یدرنظر گرفته برا یها ویسنار نیتمر، یو آموزش یمختلف مراقبت

هفته تمامی  6. سپس به مدت و توانمند کردن آن ها در نظر گرفته شده بود(، تحت مداخله قرار گرفتند

رسان واتس آپ ، از طریق پیامپیگیری قرار گرفته و در این مدت به سواالت و مشکالت بیمارانبیماران تحت 

برای بیماران گروه کنترل، آموزش های معمول در  پاسخ داده شد. به توسط پژوهشگرو یا تماس تلفنی 

پایه، پرسشنامه کیفیت  اطالعات رابطه با نارسایی قلبی داده شد. برای جمع آوری اطالعات از پرسشنامه

 یمراقبتها -مزمن یها یماریعملکرد درمان ب یابیارز(، پرسشنامه PKCCQزندگی کانزاس سیتی )

( استفاده شد که HADS(، پرسشنامه اضطراب و افسردگی بیمارستانی)FACIT-PAL-14ی )نیتسک

همگی این پرسشنامه ها قبل از انجام مداخله و پس از پایان مداخله توسط بیماران تکمیل شدند. به منظور 

و آماره های استنباطی ) کای دو، تی مستقل، تی  22نسخه  SPSSتجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار 

سطح و  استفاده شد (ANCOVA) انسیکوار لیگر از  تحلمخدوش یها ریمتغ لیتعد یبرا زوجی( و

 در نظر گرفته شد. 0.05معناداری در تمامی آزمون ها کمتر از 

نفر  25نفره وارد مطالعه شدند.  25بیمار مبتال به نارسایی قلبی در دو گروه  50در مطالعه حاضر،  یافته ها: 

و در گروه کنترل  50.32±10.19ودند. میانگین سنی بیماران در گروه مداخله ( از بیماران زن ب50%)

(، سطح تحصیالت دیپلم و %72( و مداخله)%84بود. اکثریت بیماران در هر دو گروه کنترل) 11.90±44.68



نشان داد که  جینتا ،PKCCQبر اساس پرسشنامه کمتر را داشتند. جهت بررسی کیفیت زندگی بیماران، 

( و بر P<0.001)دو گروه کنترل و مداخله معنادار بوده است نینمرات ب نیانگیبه وجود آمده در م تراییتغ

نتایج نشان دارد که تغییرات به وجود آمده در میانگین نمرات بین  FACIT-PAL-14اساس پرسشنامه 

ی میانگین از نظر بررس HADSبر اساس پرسشنامه  (.P=0.001دو گروه کنترل و مداخله معنادار است)

تغییرات نمرات افسردگی بین گروه ها، نتایج نشان داد که تغییرات به وجود آمده در میانگین نمره افسردگی 

(. همچنین، علیرغم کاهش معنادار میزان P=0.54بین دو گروه کنترل و مداخله غیر معنادار بوده است)

مده در میانگین نمره اضطراب بین دو گروه اضطراب در هر دو گروه، نتایج نشان داد که تغییرات به وجود آ

(. در رابطه با تعداد مراجعات بیماران به بخش اورژانس، P=0.45کنترل و مداخله غیر معنادار بوده است)

نتایج نشان داد که میانگین و انحراف معیار تعداد مراجعات بیماران به بخش اورژانس در گروه کنترل و 

بود که تفاوت آماری معناداری بین تعداد مراجعات بیماران به  1.12± 8.4و  1.4± 1.32مداخله به ترتیب 

 (.P=0.45بخش اورژانس در بیماران گروه کنترل و مداخله وجود نداشت )

ایج مطالعه حاضر نشان داد که مراقبت های تسکینی زودهنگام از راه دور میتواند باعث تن  نتیجه گیری:

 به نارسایی قلبی شود. با توجه به گسترش استفاده از مراقبت های افزایش کیفیت زندگی بیماران مبتال

تسکینی در بیماری های مختلف، الزم است این دسته از مراقبت ها برای بیماران نارسایی قلبی که مشکالت 

بسیاری را تحمل میکنند نیز ارائه شود. همچنین مهم است تا در ارائه مراقبت های تسکینی، همانند مطالعه 

ضر تمامی جنبه های این مراقبت مانند جنبه های روحی روانی و معنوی نیز عالوه بر جنبه های بالینی حا

 بیماران در نظر گرفته شود.

 نارسایی قلبی، مراقبت های تسکینی زودهنگام؛ مراقبت های از راه دور، کیفیت زندگیواژگان کلیدی:  
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Abstract 

Introduction: Heart failure has become a global health problem affecting 

millions of people. The consequences of this disease put much pressure on 

patients and the medical system, such as frequent hospitalizations, imposing 

very high costs for the patient, and reduced quality of life. One approach to 

improving patients' quality of life with chronic diseases such as heart failure is 

palliative care. In Iran, a significant part of palliative care research is dedicated 

to cancer patients, focusing primarily on the physical aspect and not the 

psychosocial and spiritual aspects of palliative care. There is still a significant 

need for a documented program focusing on different aspects of heart failure 

patients. To address this gap, the present study examined the effect of remote 

early palliative care on the quality of life, mood, and frequency of emergency 

visits in heart failure patients. 

Materials and methods: In this randomized clinical trial study, 50 patients 

with heart failure were divided into intervention and control groups after 

examining the criteria for entering the study and using block randomization 

method. Intervention group patients, during six weeks, through 1) weekly 

educational webinars with the ability to interact with the trainer and other 

patients and 2) group activities considered on WhatsApp (including receiving 

daily messages on the relationship with various care and educational issues and 

the practice of scenarios intended for patients to strengthen their problem-

solving power and empower them) were subjected to intervention. Then, all 

patients were followed up for six weeks, and during this period, the researcher 

answered the patients’ questions and helped them with their problems through 

WhatsApp messenger or phone calls. The researcher instructed the patients in 

the control group on Routine educational program and presented them focal 

care points related to heart failure. For data collection, a questionnaire consists 

of four parts, a basic demographic questionnaire, the Persian Version of Kansas 

City Questionnaire (PKCCQ), Functional Assessment of Chronic Illness 

Therapy - Palliative Care 14 Questionnaire (FACIT-PAL-14), and Hospital 

Anxiety and Depression Questionnaire (HADS) were completed by the patients 

before and after the intervention. For data analysis, inferential statistics (chi-

square, independent t, paired t) and analysis of covariance (ANCOVA) for 

adjusting the confounding variables were used using SPSS version 22 software. 

The level of significance in all tests was considered 0<0.05.                                                                               

Findings: The present study included 50 patients with heart failure in two 

groups of 25. 25 (50%) patients were female. The average age of the patients in 

the intervention group was 50.32±10.19 and in the control group was 



44.68±11.90. Most patients in both control (84%) and intervention (72%) 

groups had a diploma or less. For the quality of life, based on the PKCCQ 

questionnaire, the results showed that the changes in the mean scores between 

the control and intervention groups were significant (P<0.001), and based on the 

FACIT-PAL-14 questionnaire, the results showed that the changes in the mean 

difference between the control and intervention groups are significant 

(P=0.001). Based on the HADS questionnaire, the results showed that the 

changes in the average depression score between the control and intervention 

groups were insignificant (P=0.54). Also, despite the significant decrease in the 

level of anxiety in both groups, the results showed that the changes in the 

average anxiety score between the control and intervention groups were not 

significant (P=0.45). Regarding the number of emergency department visits, the 

results showed that the mean and standard deviation of the number of 

emergency department visits in the control and intervention groups were 1.4 ± 

1.32 and 1.12 ± 8.4, respectively, were not statistically significant. (P = 0.45). 

Conclusion: The present study showed that early tele-palliative care could 

improve the quality of life of heart failure patients. Due to the expanding use of 

palliative care in various diseases, it is necessary to provide this type of care for 

heart failure patients who endure many problems. It is also essential to provide 

palliative care, as in the present study, to consider all aspects of this care, such 

as psychological and spiritual aspects, in addition to the physical aspects of the 

patients. 

Keywords: Heart failure, Early palliative care, Telenursing, Quality of life 

 

 

 

 

 


